
ii 

 

PATRICIA DOS SANTOS MAROTTA 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA DIABETES MELLITUS  

SOBRE A LESÃO PERIRRADICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORES: 

Profª. Drª. Luciana Armada Dias 

Profª. Drª. Isabela das Neves Rôças Siqueira 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

RIO DE JANEIRO 

2011 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Odontologia da Universidade Estácio de 

Sá como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de Mestre em 

Odontologia (Endodontia)  



iii 

 

RESUMO 

 Este estudo teve por objetivo analisar radiograficamente a influência da 

diabetes mellitus na prevalência da lesão perirradicular. Para isso, foram 

utilizados exames radiográficos de 30 pacientes diabéticos, e 60 de pacientes 

não diabéticos. A avaliação foi realizada em cada elemento dentário, e foram 

analisados: a presença de lesão; a presença de tratamento endodôntico; se a 

qualidade da obturação dos canais, quando presente, era adequada; e se a 

qualidade da restauração coronária, quando presente, era adequada. Os 

tratamentos endodônticos foram avaliados através do critério de Strindberg. Os 

resultados obtidos foram: a média do número de dentes por paciente diabético 

foi de 22,6, e de 23,1 para não diabéticos; 67% dos diabéticos e 87% dos não 

diabéticos apresentavam tratamento endodôntico; 80% dos pacientes 

diabéticos e 82% dos não diabéticos apresentavam lesão perirradicular; 50% 

dos pacientes diabéticos e 55% dos não diabéticos apresentavam canal tratado 

associado à lesão; 10,5% dos dentes dos diabéticos e 10% dos dentes dos não 

diabéticos apresentavam lesão; 13% dos dentes dos pacientes diabéticos e 

14% dos não diabéticos tinham tratamento endodôntico, sendo que destes 

42,5% e 38% estavam associados à lesão; 6% dos dentes sem canal tratado 

em diabéticos e 5% em não diabéticos estavam associados à lesão; 37% e 

28% dos dentes com canal tratado adequadamente apresentavam-se com 

lesão em diabéticos e não diabéticos respectivamente. Não foi encontrada 

associação significativa entre a lesão perirradicular e a diabetes mellitus. 

Palavras-chaves: lesão perirradicular, diabetes mellitus, tratamento 

endodôntico. 
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ABSTRACT 

  

 The aim of this study was  to analyse radiographically the influence of the 

diabetes mellitus in the prevalence of the apical periodontitis. The radiographs 

of the 30 diabetic and 60 non-diabetic patients were examined. The evaluation 

was realized in every one of the teeth to analyse: the presence of the apical 

periodontitis, the presence of the endodontic treatment, if the quality of the root 

fillings were appropriate, if the quality of the coronal restorations were 

appropriate. The endodontically treated teeth were evaluated through the 

criteria for radiographic success of Strindberg. The results were: the average 

number of teeth per patient were 22,6 and 23,1 in diabetic and non-diabetic 

patients respectively; 67% of diabetic and 87% of non-diabetic presented 

endodontic treatment; 80% of diabetic and 82% of non-diabetic presented 

apical periodontitis; 50% of diabetic and 55% of non-diabetic presented root-

filled teeth with apical periodontitis; 10,5% of diabetic and 10% of non-diabetic 

teeth presented  apical periodontitis; 13% of diabetic and 14% of non-diabetic 

teeth presented endodontic treatment of which 42,5% and 38% had apical 

periodontitis, respectively; 6% of diabetic and 5% of non-diabetic non-

endodontic treated teeth had apical periodontitis; 37% and 28% of appropriate 

endodontic treated teeth had apical periodontitis in diabetic and non-diabetic 

patients, respectively. There was no significant difference between apical 

periodontitis and diabetes mellitus. 

Keywords:  apical periodontitis, diabetes mellitus, endodontic treatment. 

 



v 

 

ÍNDICE 

RESUMO-----------------------------------------------------------------------------------------viii 

ABSTRACT----------------------------------------------------------------------------------------ix 

LISTA DE QUADROS---------------------------------------------------------------------------x 

LISTA DE FIGURAS----------------------------------------------------------------------------xii 

INTRODUÇÃO----------------------------------------------------------------------------------01 

1- Lesão perirradicular---------------------------------------------------------------01 

1.1- Tratamento endodôntico-------------------------------------------02 

1.2- Tipos de infecção endodôntica-----------------------------------03 

1.3- Fracasso do tratamento endodôntico---------------------------05 

2- Diabetes mellitus------------------------------------------------------------------06 

2.1-    Diabetes mellitus tipo 1---------------------------------------------08 

2.2-    Diabetes mellitus tipo 2---------------------------------------------10 

3- Diabetes como modificador de doença--------------------------------------12 

3.1 - Alterações sistêmicas-------------------------------------------------12 

3.2 - Doença periodontal na diabetes------------------------------------14 

3.3 – Lesão perirradicular na diabetes-----------------------------------16 

PROPOSIÇÃO----------------------------------------------------------------------------------20 

MATERIAIS E MÉTODOS-------------------------------------------------------------------21 

RESULTADOS----------------------------------------------------------------------------------25 

DISCUSSÃO-------------------------------------------------------------------------------------33 

CONCLUSÃO------------------------------------------------------------------------------------44 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS-------------------------------------------------------45 

ANEXO 1-----------------------------------------------------------------------------------------55 

ANEXO 2-----------------------------------------------------------------------------------------56 

ANEXO 3-----------------------------------------------------------------------------------------57 



vi 

 

ANEXO 4-----------------------------------------------------------------------------------------58 

ANEXO 5-----------------------------------------------------------------------------------------59 

ANEXO 6-----------------------------------------------------------------------------------------60 

ANEXO 7-----------------------------------------------------------------------------------------61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

LISTA DE QUADROS 

 

1- Número de dentes por paciente---------------------------------------------------------25 

2- Número de pacientes com canal tratado por grupo--------------------------------26 

3- Média do número de dentes com canal tratado por paciente--------------------26 

4- Número de pacientes com lesão perirradicular por grupo------------------------27 

5- Média do número de dentes com lesão perirradicular por paciente-----------27 

6- Número de pacientes com canal tratado associado à lesão perirradicular por 

grupo-----------------------------------------------------------------------------------------------28 

7- Média do número de dentes com canal tratado associado à lesão por 

paciente-------------------------------------------------------------------------------------------29 

8- Número de dentes na cavidade bucal por grupo x número de dentes com 

lesão perirradicular-----------------------------------------------------------------------------29 

9- Número de dentes com canal tratado por grupo x número de dentes com 

canal tratado associados à lesão perirradicular----------------------------------------30 

10- Número de dentes sem canal tratado por grupo x número de dentes sem 

canal tratado associados à lesão perirradicular----------------------------------------31 

11- Número de dentes com canal bem tratado por grupo x número de dentes 

com canal bem tratado associados à lesão perirradicular---------------------------31 



viii 

 

12- Número de dentes com tratamento endodôntico adequado com restauração 

coronária adequada----------------------------------------------------------------------------32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

1- Mecanismo de ação da insulina---------------------------------------------------------08 

2- Resistência celular à insulina nos tecidos-alvo--------------------------------------10 

 



1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1- Lesão Perirradicular 

      A lesão perirradicular é uma desordem inflamatória dos tecidos 

perirradiculares, tendo como principal agente etiológico a infecção microbiana 

proveniente do sistema de canais radiculares do dente afetado (NAIR, 2007; 

SIQUEIRA e RÔÇAS, 2007).  Embora, fatores de ordem física e química 

possam induzir o aparecimento de uma lesão perirradicular, vários estudos 

indicam que apenas os agentes microbianos são responsáveis pela progressão 

e manutenção da inflamação perirradicular (KAKEHASHI et al., 1965; 

MÖLLER, 1966; SUNDQVIST, 1976; MÖLLER et al., 1981).  

      As bactérias são os principais micro-organismos envolvidos com o 

aparecimento de lesão perirradicular, embora fungos, vírus e arqueas também 

já tenham sido encontrados associados a este tipo de alteração (SIQUEIRA e 

SEN, 2004; VIANNA et al., 2006; SABOIA-DANTAS et al., 2007). A infecção 

endodôntica ocorre após a necrose pulpar oriunda de processo carioso, trauma 

ou procedimentos iatrogênicos e se caracteriza por ser de etiologia poli-

microbiana mista, composta principalmente por bactérias anaeróbias. Os 

patógenos endodônticos, que normalmente são micro-organismos indígenas da 

cavidade oral, encontram no sistema de canais radiculares com polpa 

necrosada um ambiente propício para colonização. Após a necrose da polpa, a 

ausência de vascularização faz do interior do sistema de canais radiculares um 

local úmido, quente, fonte de nutrientes, com baixa tensão de oxigênio, e 

principalmente, longe das defesas do hospedeiro, como as células fagocíticas e 
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moléculas de anticorpos ou complemento (SIQUEIRA, 2002; SUNDQVIST e 

FIGDOR, 2003; SIQUEIRA e RÔÇAS, 2008a; SIQUEIRA e RÔÇAS, 2008b). 

      Quando os micro-organismos que colonizam o sistema de canais 

radiculares conseguem alcançar os tecidos perirradiculares via forame apical, 

ou via forames laterais, instala-se um processo inflamatório na região com o 

intuito de tentar evitar que a infecção se dissemine pelo osso e pelos tecidos 

moles. Na maioria das vezes, há um equilíbrio entre as defesas do hospedeiro 

e a agressão causada pelos patógenos endodônticos, originando, assim, uma 

lesão perirradicular crônica. Porém, quando a agressão microbiana aos tecidos 

for muito intensa, um abscesso perirradicular agudo poderá se desenvolver na 

região, podendo a infecção alcançar outras áreas da cabeça e do pescoço 

(SIQUEIRA e RÔÇAS, 2008a). 

 

1.1- Tratamento endodôntico 

       Levando-se em consideração a natureza infecciosa da lesão 

perirradicular, e o fato de o ambiente do sistema de canais radiculares ficar 

inacessível às defesas do hospedeiro ou à ação de antibióticos sistêmicos após 

a necrose pulpar, a intervenção profissional torna-se necessária para a 

obtenção da cura das lesões perirradiculares através do tratamento 

endodôntico. Este tratamento tem por objetivos limpar, ampliar e modelar o 

sistema de canais radiculares, através do preparo químico-mecânico e da 

medicação intra-canal, para desta forma eliminar ou reduzir a quantidade de 

micro-organismos a um número que não seja suficiente para iniciar e manter o 

processo inflamatório perirradicular. E finalmente estes canais devem receber 
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uma obturação compacta, para que qualquer micro-organismo que tenha 

sobrevivido aos procedimentos de desinfecção dos canais abrigado em 

saliências anatômicas, como reentrâncias e istmos, não alcance os tecidos 

perirradiculares (SIQUEIRA, 2008; LOPES et al., 2010).   

Desta forma, fica claro que para se obter sucesso na terapia 

endodôntica, faz-se necessário o entendimento das questões microbiológicas 

da polpa dental. Assim, o objetivo do tratamento endodôntico de canais com 

polpa vitais inflamadas irreversivelmente é de evitar a contaminação do sistema 

de canais radiculares, uma vez que polpas vivas são livres de infecção, e 

conseqüentemente, prevenir uma futura lesão endodôntica. Já o tratamento de 

canais contendo polpas necrosadas e infectadas visa eliminar efetivamente a 

infecção já instalada, ou pelo menos diminuir o número de células microbianas 

presentes a um nível que não sejam capazes de causar o aparecimento de 

sinais e sintomas de lesão perirradicular. Além disso, o tratamento endodôntico 

em dentes com polpa necrosada também evita a introdução de novos micro-

organismos no sistema de canais, seja durante ou após o procedimento 

endodôntico (WALTIMO et al., 2005; SIQUEIRA e RÔÇAS, 2008b).       

  

1.2- Tipos de infecção endodônticas 

As infecções endodônticas podem variar sua composição, normalmente 

em combinações de 10 a 30 espécies microbianas, dentre as 300, 

aproximadamente, encontradas em canais radiculares infectados através de 

sofisticadas técnicas de biologia molecular e cultura (SIQUEIRA e RÔÇAS, 

2005). Estas infecções podem ser classificadas de acordo com a localização 
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em relação ao sistema de canais radiculares como intra-radiculares ou extra-

radiculares. A infecção intra-radicular é causada por micro-organismos que 

colonizam o sistema de canais radiculares. A infecção extra-radicular se dá, 

quase que invariavelmente, quando a barreira formada pela lesão perirradicular 

não consegue conter efetivamente a infecção intra-radicular no interior dos 

canais e ocorre uma disseminação de micro-organismos para os tecidos 

perirradiculares, estabelecendo-se na parte externa da raiz dentária. A infecção 

extra-radicular pode ser dependente ou independente (apenas 1,8 – 4% dos 

casos de lesão perirradicular) da infecção intra-radicular. A forma mais comum 

de infecção extra-radicular dependente da infecção intra-radicular é o abscesso 

perirradicular agudo, e a forma mais comumente encontrada da infecção extra-

radicular que pode ser independente é a actinomicose (SIQUEIRA, 2002; 

SIQUEIRA, 2003; SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA e RÔÇAS, 2008a). 

Estas infecções podem ainda ser classificadas como: primária, quando é 

causada por micro-organismos que inicialmente colonizaram o tecido pulpar 

necrótico; secundária, quando é causada por micro-organismos que não 

estavam presentes na infecção primária, e são introduzidos por meio de quebra 

na cadeia asséptica durante o tratamento endodôntico, entre as sessões ou 

após a conclusão do mesmo; e persistente, quando micro-organismos 

presentes na infecção primária ou secundária persistem aos procedimentos de 

desinfecção do sistema de canais durante o tratamento endodôntico, e, ainda, 

conseguem se manter na ausência ou escassez de nutrientes após a 

obturação dos mesmos (SIQUEIRA, 2002; SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA e 

RÔÇAS, 2008a). 
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1.3- Fracasso do tratamento endodôntico 

O fracasso no tratamento endodôntico pode estar relacionado à 

presença de micro-organismos que resistiram aos procedimentos de limpeza, 

modelagem e desinfecção durante o preparo químico-mecânico, e subseqüente 

obturação do sistema de canais radiculares, provenientes da infecção primária, 

caracterizando um caso de infecção persistente. Também está relacionado à 

presença de micro-organismos que podem ter sido introduzidos pela quebra da 

cadeia asséptica durante o tratamento endodôntico ou por infiltração da 

restauração coronária temporária, caracterizando um caso de infecção 

secundária (RICUCCI e SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA e RÔÇAS, 2008b).  

A infecção persistente parece estar mais comumente relacionada aos 

casos de fracasso na terapia endodôntica. As bactérias que conseguem ficar 

abrigadas em túbulos dentinários, istmos e reentrâncias do canal, sem serem 

alcançadas pelos efeitos dos instrumentos e agentes químicos utilizados na 

limpeza do mesmo, podem entrar em contato com os tecidos perirradiculares, 

promovendo a manutenção da lesão (FABRICIUS et al, 2006; SIQUEIRA e 

RÔÇAS, 2008b). O fato da incidência de lesão perirradicular associada a 

dentes com canal tratado ser mais alta nos casos onde a lesão estava presente 

previamente ao tratamento; e o fato de casos de vitalidade pulpar 

apresentarem um alto índice de sucesso da terapia endodôntica, faz-se 

concluir que as infecções persistentes são as maiores causas de fracasso do 

tratamento endodôntico (SJÖGREN et al., 1990; CHUGAL et al., 2003; 

ORSTAVIK et al., 2004; FABRICIUS et al., 2006). 
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Além disso, os hospedeiros podem apresentar respostas diferentes à 

infecção e ao mesmo tipo de tratamento endodôntico (SIQUEIRA, 2002). É 

possível observar que um determinado tipo de infecção pode ser assintomática 

em alguns indivíduos e causar danos severos a outros, assim como, a resposta 

ao mesmo tipo de tratamento da lesão perirradicular pode ser diferente em 

indivíduos diferentes. Estes casos ocorrem porque alguns hospedeiros 

apresentam fatores que podem influenciar na susceptibilidade da doença, 

principalmente por deficiências na resposta do sistema imunológico. As 

deficiências podem ser de ordem genética, como é o caso de polimorfismos 

celulares, podem ser por doenças debilitantes, como a diabetes mellitus, 

tumores malignos, ou infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida 

humana, e ainda por tabagismo ou estresse, dentre outros fatores (SIQUEIRA, 

2002; REICHE et al., 2004; QUESNELL et al., 2005; SEGURA-EGEA et al., 

2005; SEGURA-EGEA et al., 2008; ROSANIA et al., 2009; SIQUEIRA et al., 

2009). 

 

2- Diabetes Mellitus 

A diabetes mellitus é uma doença que desencadeia desordens 

complexas no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. A diabetes se 

caracteriza por um aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea 

(hiperglicemia), e pode ser resultado de uma profunda ou absoluta deficiência 

de insulina, diabetes mellitus tipo 1, ou ainda, pela resistência dos tecidos aos 

efeitos celulares deste hormônio, diabetes mellitus tipo 2. A diabetes pode, 

também, se manifestar como intolerância aos carboidratos no período da 



7 

 

gravidez, sendo, então, conhecida como diabetes gestacional (VERNILLO, 

2001). 

O pâncreas é constituído por células exócrinas, que sintetizam e 

secretam várias enzimas digestivas; e por células endócrinas, que secretam 

dois hormônios peptídicos principais, insulina e glucagon, responsáveis pela 

regulação do metabolismo da glicose, ácidos graxos e aminoácidos. O 

pâncreas endócrino corresponde a 2% da massa pancreática, e suas células 

estão dispostas em aglomerados chamados de ilhotas de Langerhans, 

dispersas por todo órgão. Estas ilhotas são formadas por quatro diferentes 

tipos de células, dentre as quais as células β (beta), que compõem 65% das 

ilhotas e secretam insulina (CONSTANZO, 2007). 

A insulina é responsável pela captação da glicose pela maioria das 

células do corpo. Este hormônio se liga à subunidade α (alfa) do receptor 

específico para insulina na superfície celular, e ativa a autofosforilação (Tyr-P) 

da subunidade β adjacente. O receptor de insulina ativado desencadeia 

eventos moleculares intracelulares, dentre eles, a translocação da proteína 

transportadora de glicose-4 (GLUT-4), dependente de insulina, do aparelho de 

Golgi para a membrana plasmática. A translocação da GLUT-4 facilita a 

captação da glicose, levando-a para o interior da célula. Com a entrada da 

glicose nas células-alvo, como músculo e tecido adiposo, ocorre a diminuição 

da concentração sanguínea de glicose (CONSTANZO, 2007; 

KIERSZENBAUM, 2008) (Ver Figura 1). 

 

 



 

Figura 1- Mecanismo de ação da insulina.

insulina e ativa a autofosforilação (Tyr

GLUT-4 do aparelho de Golgi para a membrana plasmática, facilitando a captação

pela célula adiposa. 

 

2.1- Diabetes Mellitus

A diabetes tipo 1 representa, aproximadamente 5 

casos de diabetes, e ocorre quando há uma deficiência na quantidade de 

insulina produzida, devido à destruição auto

das ilhotas pancreáticas de Langerhans (VERNILLO, 2001; NEVILLE 

2004). A destruição destas células pode gerar uma profunda deficiência de 

insulina, o que, geralmente, pode levar aos principais achados clássicos da 

diabetes, quais sejam: poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso e fadiga. 

Quando o nível sanguíneo de glicose está muito elevado, os rins não 

8 

Mecanismo de ação da insulina. A insulina se liga à subunidade 

insulina e ativa a autofosforilação (Tyr-P) da subunidade β, que estimula a transloca

4 do aparelho de Golgi para a membrana plasmática, facilitando a captação

Diabetes Mellitus tipo 1 

tipo 1 representa, aproximadamente 5 - 10% de todos os 

, e ocorre quando há uma deficiência na quantidade de 

insulina produzida, devido à destruição auto-imune, tóxica ou viral das células 

das ilhotas pancreáticas de Langerhans (VERNILLO, 2001; NEVILLE 

2004). A destruição destas células pode gerar uma profunda deficiência de 

insulina, o que, geralmente, pode levar aos principais achados clássicos da 

, quais sejam: poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso e fadiga. 

Quando o nível sanguíneo de glicose está muito elevado, os rins não 

 

A insulina se liga à subunidade α do receptor de 

, que estimula a translocação da 

4 do aparelho de Golgi para a membrana plasmática, facilitando a captação da glicose 

10% de todos os 

, e ocorre quando há uma deficiência na quantidade de 

ica ou viral das células β 

das ilhotas pancreáticas de Langerhans (VERNILLO, 2001; NEVILLE et al., 

2004). A destruição destas células pode gerar uma profunda deficiência de 

insulina, o que, geralmente, pode levar aos principais achados clássicos da 

, quais sejam: poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso e fadiga. 

Quando o nível sanguíneo de glicose está muito elevado, os rins não 



9 

 

conseguem absorver a glicose, o que resulta na eliminação excessiva desta 

substância através da urina. A glicose é o principal substrato utilizado na 

síntese de energia. Como no diabetes tipo 1 o organismo não consegue 

absorver esta glicose, o paciente sente-se cansado, e o seu corpo começa a 

fazer uso de outras fontes de energia, como gorduras e proteínas. O diabético 

perde peso, mesmo com aumento da ingestão de alimentos (polifagia). Além 

disso, a hiperglicemia aumenta a osmolaridade do corpo e da urina, levando ao 

aumento da freqüência e do volume urinário (poliúria) e aumento da sensação 

de sede e de consumo de líquidos (polidipsia). Este tipo de diabetes também 

era conhecido como diabetes juvenil, por se manifestar normalmente entre 10 e 

14 anos, porém como o diabetes tipo 1 pode ocorrer em qualquer idade, e o 

diabetes tipo 2 também pode se manifestar em crianças, esta nomenclatura 

caiu em desuso (NEVILLE et al., 2004; BRAUN e ANDERSON, 2007; 

CONSTANZO, 2007).  

Além da insulina atuar na captação de glicose pelas células dos tecidos-

alvo (músculos e fígado) para a formação de glicogênio, ela também inibe a 

glicogenólise (degradação do glicogênio) e a gliconeogênese (síntese de 

glicose a partir de substâncias não glicídicas). A ausência ou diminuição da 

quantidade de insulina produzida estimula todos estes eventos que levam a um 

aumento da concentração sanguínea de glicose (hiperglicemia) (CONSTANZO, 

2007). A insulina ainda estimula a captação de aminoácidos nas células-alvo, 

aumenta a síntese de proteína e inibe a sua degradação. Outra função da 

insulina é estimular a deposição de lipídios no tecido adiposo e inibir a lipólise, 

inibindo desta forma, a formação de cetoácidos pelo fígado. Portanto, na 

ausência de insulina, a concentração sanguínea de cetoácidos aumenta, 
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causando uma forma de acidose metabólica chamada cetoacidose diabética, 

que representa uma complicação aguda e potencialmente fatal da diabetes tipo 

1. Os pacientes portadores deste tipo de diabetes são dependentes de insulina 

exógena para sobreviver (VERNILLO, 2001; CONSTANZO, 2007). 

 

2.2- Diabetes Mellitus tipo 2 

A diabetes tipo 2 constitui, aproximadamente, cerca de 90% de todos os 

casos de diabetes. Neste tipo da doença, os níveis de insulina podem estar 

normais ou diminuídos, porém, não ocorre uma profunda deficiência deste 

hormônio.  Ocorre uma resistência dos tecidos-alvo à insulina devido a uma 

diminuição do número de receptores de insulina disponíveis nas células-alvo, 

ou ainda, a uma deficiência na sinalização pós-receptor, promovendo eventos 

moleculares intracelulares anormais. Este último defeito é mais freqüente em 

adultos, e tem como exemplo a não translocação da GLUT-4 do aparelho de 

Golgi para a membrana plasmática (VERNILLO, 2001; KIERSZENBAUM, 

2008) (Ver Figura 2). 
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Figura 2- Resistência celular à insulina. A resistência à insulina pelos tecidos-alvo ocorre 

pela diminuição do número de receptores de insulina na superfície celular ou sinalização pós-

receptor deficiente, não ocorrendo a translocação da GLUT-4 do aparelho de Golgi para a 

membrana plasmática.  

 

O diabetes tipo 2 é causado por uma predisposição genética. Os 

diabéticos tipo 2 não são propensos à cetoacidose em condições basais como 

ocorre com pacientes diabéticos tipo 1, e não são completamente dependentes 

de insulina exógena para sobreviver, embora a longo prazo muitos destes 

indivíduos podem se tornar insulino dependentes. A obesidade é um importante 

fator de risco e está freqüentemente associada ao desenvolvimento deste tipo 

de diabetes.  Geralmente, os pacientes têm mais de 40 anos quando 

descobrem a doença (VERNILLO, 2001; NEVILLE et al. , 2004; 

KIERSZENBAUM, 2008).  
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3- Diabetes como modificador de doenças 

  

3.1- Alterações sistêmicas 

A diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela presença de 

hiperglicemia, que acarreta uma série de complicações metabólicas crônicas. 

Dentre estas estão: aumento da susceptibilidade à infecção, devido a 

mecanismos de defesa alterados e a dificuldade de cicatrização; neuropatia, 

retinopatia, nefropatia, caracterizando a doença microvascular; aterosclerose 

acelerada associada a infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC), e 

aneurisma aterosclerótico, caracterizando a doença macrovascular. A doença 

microvascular, ou microangiopatia, pode ainda levar a casos de amputação 

devido à gangrena (VERNILLO, 2001; GRAVES et al., 2007). 

Ambos os tipos de diabetes, 1 e 2, estão associados com elevados 

níveis de marcadores sistêmicos de inflamação, o que contribui para 

complicações microvascular e macrovascular.  A diabetes altera a resposta do 

hospedeiro a ataques bacterianos, e torna o indivíduo mais susceptível à 

infecção e às suas conseqüências sistêmicas. Além disso, os pacientes 

diabéticos apresentam uma cicatrização deficiente (GRAVES et al., 2007).  A 

oclusão de pequenos vasos promove a doença vascular periférica, com 

diminuição da perfusão sanguínea tecidual levando à isquemia, e contribuindo 

para o prejuízo da quimiotaxia neutrofílica, o que predispõe o paciente à 

infecção grave, como a gangrena (NEVILLE et al., 2004). Além disso, o tempo 

de exposição e de concentração da glicose no organismo contribui para a 

formação de produtos finais de glicação avançados (AGEs – advanced 
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glycation end-products), que são adições não-enzimáticas de moléculas de 

glicose que se ligam a proteínas. Os AGEs, quando formados, se ligam a 

receptores celulares específicos - receptor para AGE (RAGE) - encontrados em 

células endoteliais e monócitos, causando uma série de eventos pró-

inflamatórios (LALLA et al., 2000a; LAMSTER et al., 2008). Os AGEs podem: 

afetar a cicatrização pelo aumento ou prolongamento da inflamação, através da 

sobre-regulação de citocinas pró-inflamatórias, tais como interleucina 1β (IL-

1β), fator de necrose tumoral-α (TNF-α), e interleucina-6 (IL-6); pelo estímulo 

da apoptose de células da linhagem óssea; e por afetar a produção ou 

remodelamento de matriz extracelular (LI et al., 2000; PRESHAW et al., 2007). 

A diabetes mellitus também pode apresentar manifestações orais, tais 

como: gengivite e periodontite; candidíase, líquen plano, glossite migratória 

benigna e estomatite aftosa; cáries dentais; xerostomia (sensação de boca 

seca); e zigomicose. Dentre estas, algumas condições ainda não estão 

definitivamente associadas à diabetes, como cárie, xerostomia, líquen plano e 

estomatite aftosa (NEVILLE et al., 2004; LAMSTER et al., 2008). A relação 

entre a saúde oral e a diabetes tem sido extensivamente estudada, 

particularmente com respeito à doença periodontal (LÖE, 1993; LI et al., 2000; 

GRAVES et al., 2007; PRESHAW et al., 2007; LAMSTER et al., 2008), e a 

associação entre essas duas doenças é bem documentada (LÖE,1993; LI et 

al., 2000; TAYLOR, 2001; TAYLOR e BORGNAKKE, 2008). Formas agressivas 

de doença periodontal têm sido associadas com níveis aumentados de glicose, 

e evidências sugerem que as mudanças periodontais são as primeiras 

manifestações clínicas da diabetes (KATZ, 2001; LAMSTER et al., 2008). 
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Entretanto, a literatura sobre a patogênese, progressão e reparo da lesão 

perirradicular em pacientes diabéticos ainda é escassa (FOUAD, 2003). 

       

3.2- Doença periodontal na diabetes 

A doença periodontal, também conhecida por periodontite, em suas 

formas agressiva e crônica, representa uma resposta inflamatória específica a 

agentes microbianos presentes no biofilme subgengival. Este processo 

inflamatório pode levar a perda de inserção periodontal e, conseqüentemente, 

a perda do dente. A doença periodontal apresenta uma considerável variedade 

de manifestações clínicas e diferentes velocidades de progressão da doença. 

Isso se deve não só às diferenças na composição da microbiota subgengival, 

mas também a variabilidade da resposta inflamatória de cada indivíduo (LÖE et 

al., 1986; HEITZ-MAYFIELD, 2005; BARTOLD et al., 2010).  

      Os micro-organismos desempenham uma função na iniciação da 

periodontite, porém não são suficientes para causar a progressão da doença. 

Evidências sugerem que a resposta inflamatória do hospedeiro é quem dirige a 

destruição dos tecidos, desta forma, fatores relacionados a cada indivíduo 

influenciam na susceptibilidade de apresentação e de progressão da doença 

periodontal (LÖE et al., 1986; HEITZ-MAYFIELD, 2005; BARTOLD et al., 

2010). Dentre estes fatores estão o fumo e o consumo de bebidas alcoólicas, 

algumas doenças sistêmicas, tais como diabetes mellitus, vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV) e osteoporose, e ainda condições genéticas, 

como o genótipo da interleucina-1(IL-1), e psicológicas, como o estresse 

(HEITZ-MAYFIELD, 2005). 
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      Uma das características principais da perda óssea mediada por processo 

inflamatório na periodontite é o aumento da atividade osteoclástica sem que 

haja o aumento da formação óssea correspondente. Tal fato se torna mais 

proeminente em casos de pacientes diabéticos pela presença da prolongada 

apoptose das células da linhagem óssea (BOYLE et al., 2003; HE et al., 2004). 

Os osteoclastos, células multinucleadas derivadas da linhagem dos 

monócitos/macrófagos, são considerados como sendo as principais células 

responsáveis pela reabsorção óssea (BOYLE et al., 2003), e sua formação é 

dirigida por citocinas presentes nos tecidos periodontais inflamados (BARTOLD 

et al., 2010).   Como a diabetes mellitus está associada a níveis elevados de 

marcadores sistêmicos de inflamação - tais como TNF-α e IL-6 - e tem sido 

considerada como uma condição inflamatória, propiciaria uma maior perda de 

inserção e reabsorção do tecido ósseo alveolar, diminuída formação de osso, e 

aumentada apoptose de células ósseas e do ligamento periodontal (SENN et 

al, 2002; BORST, 2004; LIU et al., 2006; PRESHAW et al., 2007). Então, 

levando-se em consideração o acúmulo de AGEs como resultado de um estado 

de hiperglicemia crônico da diabetes, associado com a presença de infecção 

nos tecidos periodontais e com uma resposta inflamatória exacerbada destes 

pacientes, pode-se explicar os resultados clínicos mais agressivos encontrados 

em pacientes diabéticos em relação à doença periodontal (SOUTHERLAND et 

al, 2005).    

A inflamação exagerada estimulada pelos  AGEs em pacientes 

diabéticos pode agravar a doença periodontal (GRAVES et al., 2007). As 

alterações no metabolismo ósseo provocadas pelos efeitos dos AGEs são mais 

evidentes durante a formação óssea. Os AGEs levam a uma diminuição na 
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produção de matriz extracelular e interferem na diferenciação de osteoblastos 

(McCARTHY et al., 2001; CORTIZO et al., 2003; SANTANA et al., 2003) . A 

combinação de todos esses eventos faz com que a severidade e progressão da 

doença periodontal em pacientes diabéticos não se correlacione com a 

apresentação clássica em pacientes não comprometidos sistemicamente, pois 

a quantidade de destruição óssea encontrada em pacientes diabéticos não 

corresponde à carga microbiana (placa bacteriana) observada clinicamente 

(SOUTHERLAND et al, 2005).   

       A doença periodontal tem sido considerada a sexta complicação da 

diabetes (LÖE, 1993), e estudos (HEITZ-MAYFIELD, 2005; PRESHAW et al., 

2007) têm mostrado que a diabetes é um importante fator de risco para a 

doença periodontal, levando-se em consideração o nível de controle glicêmico 

do paciente.  

 

3.3- Lesão perirradicular na diabetes 

A lesão perirradicular é uma resposta inflamatória do hospedeiro a 

agressão causada por micro-organismos provenientes do interior do sistema de 

canais radiculares. A diabetes mellitus proporciona uma resposta inflamatória 

exacerbada, o que afeta a resposta imune do hospedeiro, assim como, também 

promove um processo de cicatrização defeituoso. Desta forma, assim como 

acontece com a doença periodontal, poderia ser esperada uma maior 

prevalência de lesão perirradicular em pacientes diabéticos, quando 

comparados a pacientes não comprometidos sistemicamente, uma vez que a 

destruição perirradicular também ocorre mediada pela própria resposta 
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inflamatória do hospedeiro, e a reabsorção vai ser maior quanto mais intenso 

for este processo inflamatório. O estado de hiperglicemia causado pela 

diabetes mellitus proporciona um acúmulo de AGEs, que dentre outras 

conseqüências, sobre-regulam citocinas pró-inflamatórias (SOUTHERLAND et 

al., 2005), aumentam a apoptose celular, levando a um pobre processo de 

cicatrização ou reparo. Assim, o processo inflamatório exacerbado nos 

pacientes diabéticos leva a um aumento da reabsorção óssea e diminuída 

possibilidade de reparo, obtendo como resultado da combinação destes fatores 

uma grande destruição tecidual (GRAVES et al., 2007).  Porém, ainda são 

poucos os estudos em humanos (FALK et al., 1989; BENDER e BENDER, 

2003; BRITTO et al., 2003; FOAUD e BURLESON, 2003; SEGURA et al., 

2005) que investigam clinicamente a provável associação entre a diabetes 

mellitus e a lesão perirradicular.  

BENDER et al. (1963) propuseram que a cura da lesão perirradicular 

não ocorreria se a diabetes não estivesse controlada, e que as lesões 

aumentariam de tamanho mesmo após tratamento endodôntico. FALK et al. 

(1989) verificaram que pacientes diabéticos de longa duração apresentavam 

lesões perirradiculares maiores que aqueles diabéticos de curta duração ou 

que pacientes não-diabéticos; e esta diferença foi estatisticamente significante. 

Mais recentemente, BRITTO et al. (2003) em um estudo de prevalência, 

encontraram um ou mais dentes com lesão perirradicular em 97% dos 

pacientes diabéticos, e em 87% dos pacientes do grupo controle, não havendo 

diferença estatística entre os grupos. Em pesquisa similar, SEGURA-EGEA et 

al. (2005) encontraram 81% dos pacientes diabéticos e, apenas, 58% dos 

pacientes não-diabéticos apresentaram lesão perirradicular.  
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      CHERASKIN e RINGSDORF (1968) observaram, através de um 

acompanhamento clínico, pelo uso de exames radiográficos de pacientes com 

baixa taxa de glicose e pacientes com alta taxa de glicose, que após 30 

semanas da realização do tratamento endodôntico, as lesões perirradiculares 

regrediram mais em pacientes com níveis baixos de glicose em comparação 

com os pacientes do outro grupo. UETA et al. (1993) verificaram uma 

porcentagem alta de infecções pulpares e periodontais clinicamente graves em 

pacientes com diabetes mellitus. FOAUD e BURLESON (2003) associaram a 

diabetes a uma diminuição do sucesso do tratamento endodôntico em casos 

com presença de lesão perirradicular pré-operatória, ou seja, com presença de 

infecção. Este estudo concluiu que pacientes diabéticos também podem 

apresentar uma maior incidência de flare-up durante o tratamento endodôntico, 

e aqueles que recebem insulina podem apresentar dor pré-operatória 

aumentada.  

Em um estudo com murinos, ARMADA-DIAS et al. (2006) realizaram a 

indução da diabetes em ratos pelo uso de estreptozotocina. A análise 

radiográfica revelou que estes ratos diabéticos apresentaram lesões 

perirradiculares significantemente maiores quando comparados aos do grupo 

controle composto por ratos não-diabéticos. Também foram encontradas com 

maior freqüência lesões perirradiculares grandes e severo exudato inflamatório 

em ratos diabéticos do que nos do grupo controle. LALLA et al. (2000b) 

também concluíram que o acúmulo de AGEs nos tecidos interagindo com 

RAGE, expressados em maior quantidade em casos de diabetes, pode alterar 

a capacidade dos tecidos em responder a uma infecção por meio de aumento 

da permeabilidade vascular e da expressão de moléculas de adesão nas 
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células endoteliais; atração e ativação dos macrófagos levando ao lançamento 

de citocinas pró-inflamatórias tais como IL-1β, IL-6 e TNF-α, e matriz de 

metaloproteinase; ação dos fibroblastos induzindo aumentada atividade de 

matriz de metaloproteinase e síntese imperfeita do colágeno.  

Como alguns dos problemas de saúde oral são provenientes de uma 

resposta inflamatória do hospedeiro induzida por bactérias, e a diabetes 

interfere nesta resposta, torna-se de considerável interesse determinar se a 

diabetes altera a resposta inflamatória a patógenos orais (GRAVES et al., 

2007), como nos casos de micro-organismos envolvidos na infecção 

endodôntica. Os resultados dos estudos citados acima sugerem que a diabetes 

mellitus atua como fator de risco para a lesão perirradicular, aumentando sua 

prevalência e podendo afetar o resultado do tratamento endodôntico.     
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PROPOSIÇÃO 

       

       O objetivo deste estudo foi avaliar radiograficamente, através de um 

desenho de estudo transversal, a influência da diabetes mellitus na prevalência 

de lesão perirradicular. Neste intuito, as radiografias de pacientes diabéticos 

foram comparadas com as de pacientes não-diabéticos.  
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MATERIAIS E MÉTODOS  

        

       Foram selecionados, para participarem deste estudo, pacientes que 

estavam, ou que haviam estado, em tratamento odontológico realizado por 

alunos do curso de graduação em Odontologia da Universidade Estácio de Sá, 

ou por alunos dos cursos de especialização, nas diversas áreas da 

Odontologia, oferecidos por esta mesma instituição de ensino superior.  

Foi realizada uma seleção de fichas clínicas de pacientes com diabetes 

mellitus, tipo 1 ou tipo 2, para a obtenção de um grupo de estudo. Este grupo 

formado por pacientes diabéticos obteve um número total de 30 indivíduos. Os 

exames radiográficos mais recentes, contidos na ficha clínica destes pacientes 

selecionados, foram fotografados. Foram selecionados exames radiográficos 

dos tipos panorâmica e/ou periapical completa. As tomadas radiográficas foram 

realizadas pelo mesmo profissional técnico em Radiologia, sempre utilizando 

filmes radiográficos da mesma marca (Kodak®), e nos casos de exames 

periapicais, usou-se posicionador radiográfico (Jon®). Informações como nome, 

sexo, idade, e, ainda, o tipo de diabetes de cada paciente foram anotadas em 

fichas individuais impressas (Ficha I – Anexo 1). Cada ficha recebeu um 

número, de forma que cada número correspondesse a um paciente.  

As fotografias foram realizadas com o uso de uma câmera fotográfica 

digital Kodak Easyshare V550 (Eastman Kodak Company, Rochester, NY, 

USA). As imagens obtidas pela câmera foram lançadas para o programa de 

computador Microsoft Office PowerPoint 2007 (Microsoft Corporation, 

Redmond, WA, USA) para a confecção de slides, de modo que cada 
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radiografia foi inserida em um slide. Estes slides não continham o nome dos 

pacientes, apenas os números correspondentes às fichas de cada indivíduo. 

Estes slides contendo as radiografias foram, então, analisados quanto à 

presença ou não de lesão perirradicular por dois avaliadores especialistas em 

Endodontia separadamente. Os casos onde houve discordância na avaliação 

entre os julgadores, foram reavaliados pelos avaliadores em conjunto. Ao final 

da avaliação foi utilizado o coeficiente de Kappa (к), para análise da 

concordância entre os dois julgadores, onde к>0,80 foi considerado como 

concordância boa, 0,61≤к≤0,80 foi considerado como concordância 

substancial, e 0,41≤к≤0,60 como concordância moderada (PETRIE & 

WATSON, 1999).  

O método utilizado para avaliar a presença de lesão perirradicular foi o 

critério para sucesso endodôntico de Strindberg (STRINDBERG, 1956). Por 

este critério de avaliação, foi julgado como ausência de lesão perirradicular 

quando o contorno, a largura e a estrutura do ligamento periodontal se 

apresentassem radiograficamente normais; e o contorno periodontal estivesse 

ampliado apenas ao redor da sobreobturação advinda do canal radicular, por 

poder se tratar de um encapsulamento fibrilar.  

A avaliação foi realizada em cada elemento dentário, e foram 

analisados: a presença de lesão; a presença de tratamento endodôntico; se a 

qualidade da obturação dos canais, quando presente, era adequada; e se a 

qualidade da restauração coronária, quando presente, era adequada. O 

tratamento endodôntico foi julgado adequado quando todos os canais do 

mesmo elemento dentário estivessem obturados de forma homogênea, sem 

espaços, e esta obturação estivesse apenas de 0 a 2,0 mm aquém do ápice 
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radiográfico. Foram considerados adequados os casos de sobre-obturação do 

canal, quando esta não ultrapasse 2,0 mm de comprimento. A restauração 

coronária foi julgada adequada quando se apresentasse radiograficamente 

intacta. Em casos de dentes multirradiculares, foi considerada no estudo a raiz 

com a pior classificação, ou seja, a pior situação patológica. Estes dados foram 

anotados nas fichas de cada paciente. 

Foi também formado um grupo controle de pacientes não-diabéticos, 

subdivididos em um subgrupo A (30 pacientes) e um subgrupo B (30 

pacientes), de forma que cada um destes grupos contivesse o mesmo número 

de pacientes do grupo de estudo, e estes indivíduos fossem pareados por sexo 

e idade aos pacientes diabéticos. Ou seja, para cada paciente diabético havia 

dois pacientes não-diabéticos da mesma idade e mesmo sexo. Este grupo 

controle também teve suas radiografias fotografadas e avaliadas pelos mesmos 

julgadores do grupo de estudo, e seus dados transferidos para fichas similares 

(Ficha II e Ficha III – Anexos 2 e 3) a dos pacientes diabéticos. 

Este trabalho epidemiológico de prevalência passou pela análise e 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá 

(Anexo 4). Todos os pacientes que participaram deste estudo continham em 

seu prontuário o Termo de Esclarecimento (Anexo 5), que é fornecido pela 

Universidade Estácio de Sá no ato de inscrição ao tratamento em sua clínica 

odontológica, assinado. Por este documento, o paciente autorizava que 

exames, diagnósticos, planejamentos e tratamentos fossem realizados, e tais 

procedimentos fossem fotografados ou filmados com finalidade de estudo e 

pesquisa, para contribuir com o desenvolvimento da ciência. 
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Todas as informações obtidas nas fichas dos pacientes foram 

transferidas para uma planilha no programa de computador Microsoft Office 

Excel 2007 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA), para serem 

analisadas estatisticamente, através dos teste t de Students e qui-quadrado 

com correção de Yates (χ²Yates), para se avaliar a significância na relação entre 

a diabetes mellitus e a lesão perirradicular. 
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RESULTADOS 

 

O grupo de estudo foi constituído por 30 pacientes diabéticos, dentre os 

quais 19 pacientes do sexo feminino e 11 do sexo masculino. A média de idade 

deste grupo foi de 55,8 e o desvio padrão foi 11,2 com as idades destes 

pacientes compreendidas entre 28 e 69 anos. O grupo controle foi constituído 

por 60 pacientes divididos em dois grupos de 30, equiparados em sexo e idade 

aos pacientes do grupo de estudo, tendo como a idade mínima de 28 e a 

máxima de 70, com média 55,9 e desvio padrão 11,1. A média de número de 

dentes por paciente do grupo de diabéticos foi de 22,6 e o desvio padrão foi 

5,9, variando entre 9 a 32 dentes; a média do grupo controle foi de 23,1 e o 

desvio padrão foi 5,8, variando entre 3 e 32 dentes. Através do teste t de 

Students verificou-se que p=0,67 (ver Quadro 1). 

 

Quadro 1- Número de dentes por paciente 

 
Grupos 
 

 
Média do n° de 
dentes/paciente 

 

 
Desvio-padrão 

 
Diabéticos 
 

 
22,6 

 
± 5,9 

 
Não diabéticos 
 

 
23,1 

 
± 5,8 

Teste t (p=0,67) 

 

Dentre os pacientes do grupo de estudo, 67% apresentavam dentes com 

tratamento endodôntico, sendo a média do número de dentes com canal 
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tratado por paciente de 2,9 e o desvio padrão de 3,4. No grupo controle, 87% 

dos pacientes apresentavam dentes com tratamento endodôntico, com uma 

média de 3,2 dentes com canal tratado por paciente e desvio padrão de 2,8. 

Utilizou-se o teste χ²Yates para se analisar a diferença estatística entre o número 

de pacientes com canal tratado por grupo, e verificou-se que esta estava no 

limite da significância (p=0,05) (ver Quadro 2). Através do teste t verificou-se 

que p=0,59 para a média do número de dentes com canal por paciente (ver 

Quadro 3). 

 

Quadro 2- Número de pacientes com canal tratado por grupo 

 
Grupos 
 

 
N° de pacientes com 

canal tratado 
 

 
Total de pacientes 

 
Diabéticos 
 

 
20 (67%) 

 
30 

 
Não diabéticos 
 

 
52 (87%) 

 
60 

Teste χ²Yates (p=0,05) 

 

Quadro 3- Média do número de dentes com canal tratado por paciente 

 
Grupos 
 

 
Média do n° de dentes 

com canal/paciente 
 

 
Desvio-padrão 

 
Diabéticos 
 

 
2,9 

 
± 3,4 

 
Não diabéticos 
 

 
3,2 

 
± 2,8 

Teste t (p=0,59). 



27 

 

O grupo dos diabéticos continha 80% pacientes que apresentavam 

dentes com lesão perirradicular, tendo como média 2,4  dentes com lesão por 

paciente e desvio padrão de 2,2. O número de dentes com lesões variou entre 

1 a 9 por indivíduo. O grupo controle apresentou 82% pacientes com lesão, 

com média de 2,3 dentes com lesão por paciente e desvio padrão de 1,8. O 

número de dentes com lesão variou entre 1 a 7 por indivíduo. Através do teste 

χ²Yates verificou-se que p=0,92 para número de dentes com canal por grupo; e 

através do teste t verificou-se que p = 0,76 para a média de dentes com lesão 

por paciente (ver Quadro 4 e 5). 

 

Quadro 4- Número de pacientes com lesão perirradicular por grupo 

 
Grupos 
 

 
N° de pacientes com 

lesão 
 

 
Total de pacientes 

 
Diabéticos 
 

 
24 (80%) 

 
30 

 
Não diabéticos 
 

 
49 (82%) 

 
60 

Teste χ²Yates (p=0,92) 

 

Quadro 5- Média do número de dentes com lesão perirradicular por paciente 

 
Grupos 
 

 
Média do n° de dentes 

com lesão/paciente 
 

 
Desvio-padrão 

 
Diabéticos 
 

 
2,4 

 
± 2,2 

 
Não diabéticos 
 

 
2,3 

 
± 1,8 

Teste t (p=0,76) 
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O grupo dos pacientes diabéticos continha 50% dos pacientes que 

apresentavam dentes tratados endodonticamente associados à lesão 

perirradicular, tendo como média 1,23 dentes com canal e lesão por paciente e 

desvio padrão de 1,9. O número de dentes com canal tratado associado à 

lesão variou entre 1 a 7 por indivíduo. O grupo controle apresentou 55% 

pacientes com dentes com canal tratado associado à lesão, com média de 1,23 

dentes com canal e lesão por paciente e desvio padrão de 1,5. O número de 

dentes com canal tratado associado à lesão variou entre 1 a 7 por indivíduo. 

Através do teste χ²Yates verificou-se que p=0,82 para número de pacientes com 

canal tratado associado à lesão; e através de t verificou-se que p=1,0 para 

número de dentes com canal tratado e lesão por paciente (ver Quadro 6 e 7). 

 

Quadro 6- Número de pacientes com canal tratado associado à lesão perirradicular por 
grupo 

 
Grupos 
 

 
N° de pacientes com 
canal tratado e lesão 

 

 
Total de pacientes 

 
Diabéticos 
 

 
15 (50%) 

 
30 

 
Não diabéticos 
 

 
33 (55%) 

 
60 

Teste χ²Yates (p=0,82) 
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Quadro 7- Média do número de dentes com canal tratado associado à lesão por paciente 

 
 
Grupos 
 

 
Média do n° de dentes 

com canal tratado e 
lesão/paciente 

 

 
 

Desvio-padrão 

 
Diabéticos 
 

 
1,23 

 
±1,9 

 
Não diabéticos 
 

 
1,23 

 
±1,5 

Teste t (p=1,0). 

 

O total do número de dentes na cavidade bucal do grupo de pacientes 

diabéticos foi de 677, sendo que 10,5% destes dentes apresentavam lesão 

perirradicular. O total de dentes dos pacientes não diabéticos foi de 1387, 

sendo 10% destes dentes com lesão perirradicular. Através do teste do χ²Yates 

verificou-se que p=0,68 (ver Quadro 8). 

 

Quadro 8- Relação entre número de dentes na cavidade bucal e número de dentes com 
lesão perirradicular por grupo 

 
Grupos 
 

 
Total de dentes  

 
N° de dentes com lesão 

(%) 
 

 
Diabéticos 
 

 
677 

 
71 (10,5%) 

 
Não diabéticos 
 

 
1387 

 
136 (10%) 

Teste χ²Yates (p= 0,68) 
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O total de dentes com canal tratado do grupo de estudo foi de 13% do 

total de dentes, sendo que destes, 42,5% apresentavam lesão perirradicular. O 

total de dentes com canal tratado do grupo controle foi de 14% do total de 

dentes, sendo que destes, 38% apresentavam lesão. Através do teste do 

χ²Yates, verificou-se que p=0,57 (ver Quadro 9). 

 

Quadro 9- Relação entre o número de dentes com canal tratado e número de dentes com 
canal tratado associado à lesão perirradicular por grupo 

 
Grupos 
 

 
Total de dentes com 

canal tratado (%) 

 
N° de dentes com canal 
associado à lesão (%) 

 
 
Diabéticos 
 

 
87 (13%) 

 
37 (42,5%) 

 
Não diabéticos 
 

 
194 (14%) 

 
74 (38%) 

Teste χ²Yates (p=0,57) 

 

O total de dentes sem canal tratado do grupo de estudo foi de 87%, 

sendo que destes, 6% dentes apresentavam lesão perirradicular. O total de 

dentes sem canal tratado do grupo controle foi de 86%, sendo que destes, 5% 

apresentavam lesão. Através do teste do χ²Yates, verificou-se que p=0,7 (ver 

Quadro 10). 
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Quadro 10- Relação entre o número de dentes sem canal tratado e número de dentes 
sem canal tratado associado à lesão perirradicular por grupo 

 
Grupos 
 

 
Total de dentes sem 

canal tratado (%) 

 
N° de dentes sem canal 
associado à lesão (%) 

 
 
Diabéticos 
 

 
590 (87%) 

 
34 (6%) 

 
Não diabéticos 
 

 
1193 (86%) 

 
62 (5%) 

Teste χ²Yates (p=0,7) 

 

O total de dentes com tratamento endodôntico adequado do grupo dos 

diabéticos é de 44% dos dentes com canal tratado, sendo que destes 37% 

dentes apresentam lesão perirradicular associada. O total de dentes tratados 

endodonticamente de forma adequada do grupo não diabético é de 31% dos 

dentes com canal tratado, e 28% destes apresentam lesão associada. Através 

do teste do χ²Yates, verificou-se que p=0,47 (ver Quadro 11). 

 

Quadro 11- Relação entre o número de dentes com canal bem tratado e número de 
dentes com canal bem tratado associado à lesão perirradicular por grupo 

 
Grupos 
 

 
Total de dentes com 

canal bem tratado (%) 

 
N° de dentes com canal 
bem tratado e lesão (%) 

 
 
Diabéticos 
 

 
38 (44%) 

 
14 (37%) 

 
Não diabéticos 
 

 
61 (31%) 

 
17 (28%) 

Teste χ²Yates (p=0,47). 
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Do total de dentes com tratamento endodôntico adequado do grupo de 

estudo, 35% apresentavam restauração coronária adequada e estavam 

associados à lesão perirradicular, e 65% apresentavam restauração coronária 

adequada mas não estavam associados à lesão. Já no grupo controle, do total 

de dentes com tratamento endodôntico adequado, 34% apresentavam 

restauração coronária adequada e estavam associados à lesão, e 66% com 

restauração coronária adequada apresentavam-se sem lesão. Através do teste 

do χ²Yates, verificou-se que p=0,82 . 

 

Quadro 12- Relação entre o número de dentes com tratamento endodôntico adequado e 
restauração coronária adequada associados e não associados à lesão  

 
Tratamento endodôntico 

adequado 
 + 

 Restauração coronária 
adequada 

 

 
 
 

Com lesão 

 
 
 

Sem lesão 

 
Diabéticos 

 

 
6 (35%) 

 
11(65%) 

 
Não diabéticos 

 

 
14 (34%) 

 
27 (66%) 

Teste χ²Yates (p=0,82) 

 

 A concordância entre os dois avaliadores foi verificada através do teste 

de Kappa, e obteve como resultado к=0,84 (95% CI=0.8-0,9), ou seja, 

concordância boa.  
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DISCUSSÃO 

 

A diabetes mellitus é uma condição sistêmica que altera a resposta 

imunológica do indivíduo, podendo levar ao aparecimento de inúmeras 

desordens na saúde oral (LAMSTER et al., 2008).  Embora nem todas estas 

manifestações orais tenham sido de fato associadas à diabetes, a relação entre 

a diabetes e a doença periodontal tem sido bastante estudada, e esta 

correlação é comprovada em vários estudos (LÖE, 1993; HE et al., 2004; 

SOUTHERLAND et al., 2005; LIU et al., 2006; PRESHAW et al., 2007). LIU et 

al. (2006), em estudo com murinos, concluíram que a diabetes promove um 

aumento na intensidade e duração do infiltrado inflamatório periodontal, um 

número maior de células e atividade osteoclásticas no local, aumenta a 

apoptose e diminui o número de células da linhagem óssea, osteoblastos e 

fibroblastos do ligamento periodontal. Todos esses eventos levam a uma maior 

reabsorção do osso alveolar e diminuída neoformação óssea. Fazendo-se uma 

conexão com a lesão perirradicular, que também é uma condição mediada pela 

resposta inflamatória do hospedeiro (SIQUEIRA e RÔÇAS, 2008a), poderia se 

esperar resultados semelhantes com os da periodontite. Porém, os estudos 

correlacionando a lesão perirradicular e a diabetes mellitus ainda não são 

muitos, e seus resultados são pouco conclusivos. 

Alguns estudos (KOHSAKA et al., 1996; FOUAD et al., 2002; IWAMA et 

al., 2003) têm sido desenvolvidos com modelos animais para se verificar a 

correlação entre diabetes e a lesão perirradicular. KOHSAKA et al. (1996), em 

trabalho em que ratos tornaram-se diabéticos estimulados pela 
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estreptozotocina,  relataram maior presença de inflamação  severa do 

ligamento periodontal apical, reabsorção radicular e do osso alveolar nestes 

ratos que em ratos do grupo controle. Além disso, as lesões perirradiculares se 

apresentaram maiores nestes animais com diabetes. FOUAD et al. (2002), em 

um experimento onde polpas expostas de ratos foram inoculadas com uma 

mistura de bactérias facultativas e anaeróbias, verificaram que a resposta 

inflamatória se mostrou mais exacerbada em ratos diabéticos que no grupo 

controle. IWAMA et al. (2003) realizaram um estudo onde ratos diabéticos que 

receberam solução de sacarose a 30%, também, apresentaram reabsorção do 

osso alveolar mais severa e lesões perirradiculares maiores que ratos do grupo 

controle, concluindo que as condições metabólicas produzidas pela diabetes 

tipo 2 exacerbam o desenvolvimento da lesão perirradicular. ARMADA-DIAS et 

al. (2006), em outro estudo  onde a diabetes também foi induzida em ratos 

através do uso de estreptozotocina, mostraram que animais que apresentavam 

diabetes a um prazo de tempo mais longo possuíam lesões maiores do que 

aqueles com menos tempo de doença.  

Em humanos, ainda são poucos os estudos correlacionando a diabetes 

mellitus e a lesão perirradicular. Portanto, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar, através de um desenho de estudo transversal, a correlação 

entre a lesão perirradicular e a diabetes mellitus. Segundo LUIZ e SZKLO 

(2008), os desenhos de estudo epidemiológicos transversais são de grande 

importância, pois ajudam a identificar a etiologia ou a causa de uma certa 

doença e seus fatores de risco, ajudam a dimensionar uma doença em uma 

determinada comunidade, e auxiliam no estudo da história natural  da doença e 

do seu prognóstico. Para a realização deste trabalho, foram incluídos neste 
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estudo indivíduos adultos, de ambos os sexos, pacientes clínica odontológica 

da Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro, 

Brasil), portadores ou não de diabetes mellitus, assim como em outros 

trabalhos similares (BRITTO et al., 2003; FOUAD e BURLESON, 2003; 

SEGURA-EGEA et al., 2005).  

Para a análise estatística, optou-se pelo uso do teste qui-quadrado (χ)², 

por ser o teste estatístico clássico para a situação onde se quer comparar as 

freqüências observadas entre duas variáveis, ou seja, para se estudar uma 

associação estatística. Utilizou-se, ainda, neste teste a correção de Yates 

devido ao tamanho pequeno da amostra, a fim de se resguardar um pouco 

mais a significância do teste. Desta forma, χ²Yates comumente será menor que 

χ² sem correção, implicando em um teste mais conservador (p-valor maior). Já 

o teste t de Students (t) foi utilizado quando foi necessário se comparar as 

médias dos dois grupos (Luiz, 2008). 

 A avaliação da presença de lesões perirradiculares foi realizada através 

de uma análise de radiografias periapicais e/ou panorâmicas dos pacientes 

utilizando o critério para sucesso radiográfico de Strindberg (STRINDBERG, 

1956). Por este método, a simples presença da rarefação perirradicular indica 

incidência de lesão ou fracasso no tratamento endodôntico, não se levando em 

consideração se a lesão perirradicular está em fase de reparo ou em fase de 

reabsorção óssea. Como este trabalho não é um estudo longitudinal, não se 

tem o intuito de saber se a lesão está diminuindo ou aumentando de tamanho, 

e sim, se há ou não presença de lesão perirradicular associada ao dente.  

Estudos anteriores (ØRSTAVIK et al., 1986; KIRKEVANG e WENZEL, 2003; 

SEGURA-EGEA et al., 2005; KIRKEVANG et al., 2007; SEGURA-EGEA et al., 
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2008) também utilizaram radiografias no intuito de se estudar a prevalência da 

lesão perirradicular. Porém a análise radiográfica foi realizada através do índice 

periapical – PAI, que classifica em 5 categorias as fases do processo 

inflamatório perirradicular  . 

 Neste estudo foi realizado o pareamento por sexo e idade de pacientes 

não diabéticos do grupo controle com os pacientes diabéticos do grupo de 

estudo. Portanto, para cada paciente diabético, havia dois pacientes, de 

mesmo sexo e idade, não diabéticos. Este pareamento foi feito no intuito de 

diminuir a interferência de variáveis e possíveis fatores de risco adicionais ao 

estudo. Devido ao pareamento individual ser uma importante estratégia para 

redução de vieses em estudos epidemiológicos, o pareamento realizado entre 

as idades variou apenas em um ano, para mais ou para menos, de forma que a 

diferença entre os participantes dos grupos, quando houvesse, não 

ultrapassasse dois anos (LUIZ e SZKLO, 2008).  

Em um estudo anterior, BRITTO et al. (2003) encontraram uma 

correlação significativa entre homens diabéticos do tipo 2 e a presença de 

lesão perirradicular após tratamento endodôntico diferentemente do verificado 

no presente estudo. Porém, os autores  não realizaram o pareamento 

individual.  Apenas foi utilizado um grupo controle em que o limite de idade 

estivesse compreendido entre a máxima e a mínima dos pacientes com 

diabetes. A julgar que as idades estavam num intervalo de 39 a 84 anos, outras 

variáveis poderiam estar envolvidas no resultado, como a idade dos pacientes 

(KIRKEVANG et al., 2001) e o tempo de diabetes.  
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O tempo de diabetes já foi associado com alterações na apresentação 

de lesões perirradiculares em humanos. FALK et al. (1989) trabalharam com 

180 pacientes diabéticos dependentes de insulina de longa e de curta duração, 

onde a média de tempo da doença era, respectivamente, 28,9 (±10,19) e 5,2 

(±1,92). Verificaram que os indivíduos diabéticos há mais tempo exibiam um 

maior número de superfícies dentárias proximais cariadas do que aqueles que 

não tinham diabetes, e apresentavam lesões perirradiculares maiores que 

diabéticos há menos tempo ou não diabéticos. Entretanto, não foi encontrada 

diferença significante entre os diabéticos de longa e curta duração e os não 

diabéticos, em relação à média do número de dentes tratados 

endodonticamente associados à lesão perirradicular. No presente estudo foram 

avaliados diabéticos do tipo 1 e do tipo 2, e o tempo de diabetes também era 

variado. Em estudo similar, SEGURA-EGEA et al. (2005) que também não 

trabalharam com pareamento, apenas com limite de idade, encontraram 

resultados diferentes ao avaliar o tamanho das lesões perirradiculares através 

do PAI entre pacientes diabéticos e do grupo controle, não havendo diferença 

significativa entre os grupos. Porém, diferentemente do presente estudo, os 

autores utilizaram pacientes que apresentavam um bom nível de controle 

glicêmico, o que pode ter influenciado no resultado da pesquisa, pois deve se 

levar em consideração que quando o paciente está em um estado crônico de 

hiperglicemia, há um acúmulo de AGEs, que leva a uma resposta inflamatória 

exacerbada, com conseqüente maior reabsorção óssea e diminuída formação 

para reposição desse osso perdido (SOUTHERLAND et al., 2005; LIU et al., 

2006)  
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 O presente estudo não encontrou diferença significativa em relação à 

média de dentes por paciente diabético entre os grupos. Este resultado se 

contrapõe aos trabalhos de UETA et al.(1993), VERNILLO (2001), FOUAD 

(2003) e SEGURA-EGEA et al. (2005) que alegam que pacientes diabéticos, 

especialmente quando mal controlados, apresentam uma significante perda 

dentária devido ao aumento da incidência e da severidade de cáries e de 

formas agressivas de doença periodontal. Entretanto, em trabalho anterior 

FALK et al. (1989) encontraram resultado similar, não constatando diferença 

significativa entre o número de dentes de pacientes diabéticos e não 

diabéticos. Deve-se salientar, mais uma vez, que o presente estudo é um 

trabalho transversal de observação radiográfica, o que impossibilita a 

verificação do nível glicêmico dos pacientes diabéticos. Sabe-se que a glicemia 

estaria relacionada de uma forma inversamente proporcional à perda dentária, 

ou seja, quanto maior o nível glicêmico, maior a quantidade de marcadores 

sistêmicos da inflamação e, conseqüentemente, a ocorrência de formas mais 

agressivas da doença periodontal, levando a uma maior perda de inserção 

alveolar, acarretando a perda dentária (HE et al., 2004; SOUTHERLAND et al., 

2005; LIU et al., 2006; LAMSTER et al., 2008).  

Neste trabalho, não foi verificada a diferença significante entre indivíduos 

do grupo dos pacientes diabéticos e do grupo de pacientes não diabéticos em 

relação à presença de uma ou mais lesões perirradiculares. Resultado parecido 

foi encontrado em um desenho de estudo similar (BRITTO et al., 2003), onde 

97% dos pacientes diabéticos e 87% dos não diabéticos apresentaram lesão 

perirradicular, não havendo diferença estatística entre ambos os grupos. 

Porém, os autores excluíram os dentes que apresentavam tratamentos 
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endodônticos inadequados, dentes com restaurações ausentes ou defeituosas 

e dentes com tecido perirradicular próximo a estruturas anatômicas 

radiolúcidas. Essas exclusões podem de alguma forma interferir no real 

resultado do estudo. Em estudo realizado na Espanha (SEGURA-EGEA et al., 

2005), foi encontrado resultado diferente, com prevalência de lesões 

significantemente mais alta em pacientes diabéticos do que em pacientes do 

grupo controle. Esses autores consideraram esse estudo epidemiológico como 

sendo o primeiro a demonstrar significante correlação entre diabetes e lesão 

perirradicular.  

No presente estudo não houve diferença significativa entre a freqüência 

dos números de dentes com lesão entre os grupos. Este resultado não está em 

concordância com outros trabalhos que verificaram uma maior freqüência de 

dentes afetados pela lesão perirradicular em pacientes diabéticos que em 

indivíduos do grupo controle (FALK et al., 1989; SEGURA-EGEA et al., 2005). 

Cabe salientar que o pequeno tamanho da amostra de pacientes diabéticos 

deste estudo pode, de alguma forma, alterar o resultado estatístico da pesquisa 

(LUIZ et al., 2008). Além disso, não se deve esquecer que cada um destes 

trabalhos foi realizado em diferentes localidades geográficas e que existem 

diferenças encontradas em amostras microbiológicas de lesões perirradiculares 

em diferentes continentes. Isto de deve ao fato de que a lesão perirradicular é 

de etiologia polimicrobiana, e que diferentes tipos de infecções endodônticas 

são normalmente representados por um consórcio misto de micro-organismos, 

cuja diversidade varia com o tipo de infecção. Isto quer dizer que o perfil da 

comunidade bacteriana apresenta variabilidade de indivíduo para indivíduo e, 

algumas dessas associações bacterianas estão mais relacionadas com 
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sintomas e condições clínicas da lesão perirradicular; e ainda, estas diferenças 

são mais expressivas quando as amostras são comparadas com diferentes 

localizações (SIQUEIRA e RÔÇAS, 2009). 

O presente estudo constatou que não houve diferença significativa 

estatisticamente entre os grupos quando comparando o total de dentes com 

tratamento endodôntico e destes dentes associados à lesão perirradicular. Por 

se tratar de um estudo transversal de prevalência de lesão, não foi realizada a 

comparação destas imagens radiográficas com imagens anteriores para saber 

se estes tratamentos se tratavam de casos de insucesso da terapia 

endodôntica, ou se eram casos de lesões que estavam em processo de 

regressão da rarefação perirradicular, ou seja, um suposto caso de sucesso do 

tratamento. Se estes casos de lesão associada ao tratamento representarem 

casos fracassados da terapia endodôntica, podem se tratar de: casos de 

infecção secundária, esta podendo ocorrer durante ou entre consultas para o 

tratamento de canal; ou ainda, mais comumente encontrado, casos de 

persistência da infecção microbiana (FABRICIUS et al, 2006; SIQUEIRA e 

RÔÇAS, 2008b). Neste último caso, além de fatores anatômicos do canal, 

como reentrâncias e istmos, que podem abrigar os microorganismos dos 

efeitos físicos e químicos durante os procedimentos de desinfecção, 

modelagem, medicação intracanal e posteriormente, obturação dos condutos 

radiculares, também deve ser levada em consideração a resposta imunológica 

do hospedeiro, que no caso de pacientes diabéticos fica comprometida 

(FOUAD, 2009). Em consonância com os resultados obtidos pelo presente 

estudo, o trabalho de SEGURA-EGEA et al. (2005) não apresentou diferença 

significante na porcentagem de indivíduos que apresentavam dentes tratados 
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endodonticamente associados à lesão perirradicular, assim como em unidades 

de dentes com canal tratado associados à lesão, entre diabéticos e grupo 

controle.   

SEGURA-EGEA et al. (2005) também não encontraram diferença 

significativa entre as porcentagens de indivíduos diabéticos e não diabéticos 

com canal tratado, assim como, o número de dentes endodonticamente 

tratados. Esse resultado está de acordo com o presente estudo. Cabe salientar, 

que este dado pode envolver outras variáveis, como por exemplo, 

acessibilidade dos pacientes ao tratamento odontológico. Os resultados de 

ambos os trabalhos foram similares a de outro estudo prévio (BRITTO et al., 

2003) que não achou associação significativa entre o tratamento endodôntico 

em si e o estado de diabetes.  

Em acompanhamento radiográfico realizado após tratamentos 

endodônticos, CHERASKIN e RINGSDORF (1968) observaram a regressão da 

média de 74% das lesões perirradiculares em grupo de pacientes que 

apresentava a glicose baixa, porém esta regressão foi de apenas 48% no 

grupo que apresentava a glicose alta. Como relatado anteriormente, o presente 

estudo foi uma análise radiográfica, não se obtendo os valores quanto ao nível 

de controle glicêmico dos pacientes. Além disso, um estudo (FOUAD e 

BURLESON, 2003) concluiu que pacientes com diabetes apresentaram um 

aumento de doença periodontal associada a dentes envolvidos 

endodonticamente e uma reduzida taxa de sucesso em tratamentos 

endodônticos em casos que apresentavam lesão perirradicular prévia. Esses 

não estão de acordo com presente estudo que não encontrou diferença 

estatística entre os grupos quando verificado tratamento de canal associados à 
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lesão. Outro dado obtido neste estudo, e que concorda com FOUAD e 

BURLESON (2003) é a ausência de diferença estatística entre diabéticos e não 

diabéticos quando avaliado a presença de tratamento endodôntico, e se esse 

tratamento estava associado à lesão. Apesar destes resultados, vários estudos 

relatam que pacientes com diabetes apresentam seu sistema imunológico 

alterado, pelo acúmulo de AGES, levando a uma resposta inflamatória mais 

exacerbada, diminuída capacidade de responder a uma infecção e de 

regeneração tecidual (HE et al., 2004; SOUTHERLAND et al., 2005; LIU et al., 

2006; LALLA et al., 2008b; LAMSTER et al., 2008). Ou seja, o paciente 

diabético poderia não responder ao tratamento endodôntico da mesma maneira 

que um indivíduo não diabético. 

Por outro lado, quando foram analisados os dentes com tratamento 

endodôntico adequado associado à restauração coronária adequada, não 

houve diferença estatística entre os números. Os percentuais de dentes com 

canais bem tratados associados à lesão não diminuíram significantemente 

quando foi considerada a presença de restauração adequada. O que corrobora 

com alguns estudos (RICUCCI e BERGENHOLTZ, 2003; SEGURA-EGEA et 

al., 2004; SIQUEIRA et al., 2005; TAVARES et al., 2009) que mostram que 

embora a presença da restauração coronária adequada seja importante para o 

resultado do tratamento endodôntico, o fator mais impactante para a ausência 

de lesão perirradicular pós-tratamento é a presença de uma obturação do canal 

adequada, e que um canal bem preparado e bem obturado resiste à 

penetração bacteriana por longo tempo de exposição oral devido à cárie, 

fratura ou perda da restauração (RICUCCI e BERGENHOLTZ, 2003).  
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Desta forma, o presente estudo não encontrou uma correlação 

significativa entre a diabetes mellitus e a lesão perirradicular. Muitos trabalhos 

são elaborados em Periodontia relacionando diabetes mellitus e doença 

periodontal, e mostrando sua inter-relação significativa. A relação entre a 

diabetes e a Endodontia ainda não foi estudada tão a fundo, e merece ser mais 

meticulosamente destrinchada por novos trabalhos a fim de que o sucesso 

endodôntico seja sempre alcançado. 
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CONCLUSÃO 

 

Através do estudo epidemiológico aqui apresentado e pelos resultados 

obtidos, fica concluído que foi encontrada correlação significante entre a 

presença da lesão perirradicular e a diabetes mellitus tipo 2.    
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ANEXO 1                                                                                                                            

Ficha 1:                             PACIENTES DIABÉTICOS 

Paciente:_______________________________________________________ 

N°:____________________________________________________________ 

Sexo:   (   )F   (   )M            Idade:____________________________________ 

Tipo de diabetes:   1(   )   2(   )   Não sabe dizer(   ) 

Dente Presença de 
lesão 

perirradicular 

Presença de 
tratamento 

endodôntico 

Presença de 
obturação 
dos canais 
adequada 

Presença de 
restauração 

coronária 
adequada 

11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
S- Sim   N- Não 
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ANEXO 2 

Ficha 2:                          PACIENTES NÃO DIABÉTICOS A 

Paciente:_______________________________________________________ 

N°:____________________________________________________________ 

Sexo:   (   )F   (   )M            Idade:____________________________________ 

 

Dente Presença de 
lesão 

perirradicular 

Presença de 
tratamento 

endodôntico 

Presença de 
obturação 
dos canais 
adequada 

Presença de 
restauração 

coronária 
adequada 

11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
S- Sim   N- Não 
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ANEXO 3 

Ficha 3:                           PACIENTES NÃO DIABÉTICOS B 

Paciente:_______________________________________________________ 

N°:____________________________________________________________ 

Sexo:   (   )F   (   )M            Idade:____________________________________ 

 

Dente Presença de 
lesão 

perirradicular 

Presença de 
tratamento 

endodôntico 

Presença de 
obturação 
dos canais 
adequada 

Presença de 
restauração 

coronária 
adequada 

11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
S- Sim   N- Não 
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ANEXO 4 

 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 5 
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 ANEXO 6 

Quadro 13- Número de dentes por grupo e indivíduo 
N

° 
d

o
 p

a
ci

e
n

te
 

 

Diabéticos 

 

Não diabéticos A 

 

Não diabéticos B 

T
o

ta
l d

e
 d

e
n

te
s 

D
e

n
te

s 
c/

 l
e

sã
o

 

D
e

n
te

s 
c/

 c
a

n
a

l t
ra

t.
 

T
ra

ta
d

o
 c

/ 
le

sã
o

 

B
e

m
 t

ra
t.

 c
/ 

le
sã

o
 

T
o

ta
l d

e
 d

e
n

te
s 

D
e

n
te

s 
c/

 l
e

sã
o

 

D
e

n
te

s 
c/

 c
a

n
a

l t
ra

t.
 

T
ra

ta
d

o
 c

/ 
le

sã
o

 

B
e

m
 t

ra
t.

 c
/ 

le
sã

o
 

T
o

ta
l d

e
 d

e
n

te
s 

D
e

n
te

s 
c/

 l
e

sã
o

 

D
e

n
te

s 
c/

 c
a

n
a

l t
ra

t.
 

T
ra

ta
d

o
 c

/ 
le

sã
o

 

B
e

m
 t

ra
t.

 c
/ 

le
sã

o
 

1 21 3 2 2 1 22 5 6 3 - 27 1 5 - - 

2 16 6 8 6 1 17 1 1 - - 21 7 13 7 1 

3 24 4 1 1 - 7 5 1 - - 23 3 - - - 

4 25 4 - - - 21 2 7 2 2 22 1 1 - - 

5 15 2 2 1 - 19 4 8 4 - 16 7 3 1 - 

6 27 4 - - - 24 - 3 - - 28 2 2 1 - 

7 12 1 - - - 18 1 - - - 29 3 1 1 - 

8 19 9 12 7 6 28 2 3 1 - 15 3 5 3 1 

9 25 - - - - 18 3 1 - - 19 3 2 1 - 

10 27 1 3 1 1 30 2 2 2 2 27 - 1 - - 

11 20 2 - - - 20 1 4 1 - 17 4 3 1 - 

12 28 4 2 2 - 17 3 - - - 26 4 5 4 - 

13 25 2 3 1 - 29 - 4 - - 29 - - - - 

14 32 - - - - 19 1 1 - - 3 1 - - - 

15 32 1 1 - - 30 - - - - 27 - 2 - - 

16 25 1 5 - - 23 2 4 2 1 28 3 3 3 - 

17 25 1 10 1 - 17 4 4 3 - 19 1 - - - 

18 19 1 - - - 26 1 1 - - 28 - 2 - - 

19 26 6 11 5 4 28 4 7 3 1 12 2 2 1 - 

20 25 - 4 - - 25 6 9 3 - 26 3 6 2 - 

21 13 3 3 2 - 21 5 5 4 3 27 2 4 1 - 

22 21 3 1 1 - 30 - 2 - - 23 2 2 1 1 

23 27 - 1 - - 19 2 2 2 - 23 2 2 1 - 

24 28 2 - - - 32 - - - - 29 5 5 4 2 

25 22 5 5 5 1 27 3 9 - - 19 3 7 3 1 

26 21 1 4 1 - 22 1 3 1 1 31 - 1 - - 

27 13 - 3 - - 24 5 10 4 - 25 3 2 - - 

28 28 2 5 1 - 23 3 4 2 1 24 1 1 - - 

29 9 - - - - 26 1 5 1 - 27 2 2 1 - 

30 27 3 - - - 26 1 1 - - 29 - 5 - - 

T
o

ta
l 

6
7

7
 

7
1

 

8
7

 

3
7

 

1
4

 

6
8

8
 

6
8

 

1
0

7
 

3
8

 

1
1

 

6
9

9
 

6
8

 

8
7

 

3
6

 

6
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ANEXO 7 

 

 Artigo publicado no Journal of Endodontics: 

Marotta, OS; Fontes, TV; Armada, L; Lima, KC; Rôças, IN; Siqueira, JF Jr. Type 

2 diabetes mellitus and the prevalence of apical periodontitis and endodontic 

treatment in an adult Brazilian population. J Endod, 2012; 38: 297-300. 
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